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Santa Monikos Amerikos Lietuvių 
Klubo gegužinė įvykusi rugpiūčio mėn. 9 
d.', gražioje Emilio ir Julijos Sinkių 
sodyboje, Santa Monikoje, ir vėl praėjo 
geroje nuotaikoje. Apie 150 svečių ir 
viešnių vaišinosi ir šnekučiavo palmių 
pavėsyje Ramiojo vandenyno vėjelio 
gaivinami.

Simas Kvečas, talkinamas Jono Mažu
lio, gaivino svečius įvairiais gėrimais. 
Skanius, lietuviškus pietus išdavinėjo Jad
vyga Kvečienė, Laima Wheeler, Halina 
Balcerienė, Elena Ramonienė, Elena Ged
gaudienė ir Genovaitė Plukienė. Tos mie
los ponios ir pagamino skanutėlį maistų.

Buvo ypatingai malonu, kad moterys 
taip buvo susiorganizavusios, kad netgi 
kavą, pyragaičius, ledus ir kitus saldumy
nus padavinėjo ant stalų, kas piknikuose 
beveik negirdėta — nematyta.

Algimantui Žemaitaičiui pravedus lote
riją ir dar prieš tai, svečiams besivaišinant, 
akordeono muzika nuotaiką kėlė ir link
smino Linas Paškauskas ir Jonas Aras.

Si gegužinė nebuvo eilinė — Santa 
Monikos Amerikos Lietuvių Klubas šventė 
25 metų gyvavimo sukaktį.

Emilis ir Julija Sinkiai, aktyvūs klubo 
nariai, kaip tik šventė savo 49 metų 
vedybinę sukaktį. Jie buvo pagerbti skam
biu “Ilgiausių metų Jums! Valio!”

Klubas buvo įsteigtas 1962-rų metų 
rudenį. Vienas iš pagrindinių klubo 
steigėjų Albinas Markevičius pasakoja: 
“Prieš 25 metus Santa Monikoje apsigy
venę lietuviai norėjo vienas su kitu 
susipažinti, pabendrauti, taip ir kilo klubo 
steigimo mintis, pradžioje susirinkdavome 
reguliariai, kas mėnesį restorane, vėliau 
pradėjome rengti balius, Naujų Metų su
tikimus. Pradžioje gegužinės vyko pas p. 
Marcelę Vaičienę, vėliau buvo rengiamos 

pas p. p. Sinkius. Specialiuose baliuose 
pagerbėm Rūtą Lee-Kilmonytę, Oną Ra- 
zutienę ir Kęstutį Reivydą, kaip iškilius 
lietuvius. Turėjome ir ciklą paskaitų (dr. 
M. Gimbutienė ir kt.) klubo priėmime 
svečiavosi akt. H. Kačinskas; surengta 
koncertų; surengtos vaišės O. Metrikienės 
operetės ‘Gilanda’ dalyviams. ”

Iš parengimų gautas pelnas buvo ski
riamas kilniems tikslams: įvairiems fon
dams, lietuviškoms mokykloms, Balfui, 
Vlikui, Altui ir kitoms organizacijoms — 
jų veiklai paremti, netgi ir atskiriems 
asmenims pagelbėti.

Per dvidešimt penkerius metus buvo 
surinkta ir išdalinta apie 30,000 dol. Tai 
konkrečiai įrodo klubo egzistencijos 
prasmę ir didelį įnašą į lietuvišką veiklą. 
Pradžioje klubui priklausė 60 asmenų, šiuo 

Santa Monikos Lietuvių Klubo valdyba ir sodybos šeimininkai, iš k.: Elena Gedgaudienė, 
Laima Wheeler, sodybos savininkai Julija ir Emilis Sinkiai, dr. Milaknis, Genė Plukienė. 
Užpakalyje stovi A. Markevičius ir S. Kvečas.

LL1 Nuotrauka —V. Baltušienės

Emilis ir Julija Sinkiai savo gražioje 
sodyboje Santa Monikos Lietuvių Klubo 
pikniko metu.

Nuotrauka —V. Baltušienės 

metu jau turima 100 narių, taigi matosi, 
kad klubas gyvuoja, klubo įnašai 
lietuviškai veiklai remti procentiniai su 
narių skaičiumi yra ne tik nemažesnis, bet 
gal ir didesnis už kai kurias kitas 
organizacijas.

Reikia pripažinti, kad pagrindinis šio 
klubo veikėjas, pradininkas ir nenuilstan
tis darbininkas yra Albinas Markevičius, 
kuris klubui pirmininkavo 17 metų. Trum
piau klubui pirmininkavo p. Alena 
Devenienė-Grigaitienė, dr. A. Milaknis ir 
dr. V. Raulinaitienė.
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PATYS KLASTOJAM ISTORIJA...
v

Šiais 1987 metais, minios lietuvių iš visų pasaulio kraštų suplaukė 
į.Romą, pasidžiaugti arkivyskupo J. Matulaičio, pirmojo Lietuvos 
palaimintojo, oficialiu pripažinimu. Žinoma, kad tai yra didelis 
įvykis mūsų lietuvių katalikų istorijoje. Tik, deja, šis svarbus įvykis 
tapo nustumtas į antrąją vietą. Visa lietuviškoji spauda, nuo pat 
pradžios metų savo puslapiuose skelbė ir džiaugėsi LIETUVOS 
KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJUM, kuris tapo išgarsintas 
visam pasauly, netgi svetimųjų tarpe. Džiaugtis Lietuvos Krikšto 
Jubiliejum tikrai yra ko, bet iš tos didžiulės “jubiliejaus” ekstazės 
buvo pamirštas istorinis faktas kad Lietuva jau daug anksčiau, be 
jokios lenkų pagalbos buvo pakrikštyta.

Įrodinėjimas, kad katalikybė neilgai išsilaikė ir “... ant katedros 
griuvėsių vėl liepsnojo amžinoji ugnis” pasako, kad tikėjimas 
nebuvo tvirtai prigijęs. Bet antrą kartą krikštyti? Lygiai, kaip 
pakrikštytas žmogus nustoja eiti į bažnyčią, ar galima jį vadint 
nekrikštu? Ar reikia dar kartą jį krikštyti?

Ar yra ko džiaugtis krikštu, įvykusiu 136 metais vėliau, negu 
pirmasis Lietuvos krikštas? (Arkivysk. J. Skvireckas, Popiežiaus 
grafas, Lietuvos bažnytinės Provincijos galva... 1951 atvykęs i 
Romą, šv. Kazimiero Kolegijoj atšventė 25 m. Lietuvos Bažn. Pro
vincijos įkūrimą ir 700 m. krikščionybės įvedimo Lietuvon, 
sukaktis). Ar yra ko džiaugtis krikštu, kurį pravedė lenkai, 
norėdami savo kailį išsaugoti, o dabar pasiimdami visą krikšto 
garbę?

Zvilgterėkim į mūsų istoriją, pagrįstą archyvuose rastais 
Popiežiaus laiškais Mindaugui.

Lietuvos karalius Mindaugas su visais dvariškiais ir savo šeima 
Popiežiaus Inocento IV buvo pakrikštytas 1251 metais. Kad buvo 
pakrikštyta ne vien tik karališkojo dvaro nariai, bet ir daug daugiau 
lietuvių, rodo faktas, kad popiežius tuoj po krikšto ėmė rūpintis 
tinkamais kandidatais į Lietuvos vyskupus. Buvo įsteigtos dvi 
vyskupijos, ir 1253 metais konsekruoti du vyskupai joms valdyti: 
Kristijonas ir Vitas. Naujieji vyskupai specialiu popiežiaus įsakymu 
priklausė Apaštališkajam Sostui. Popiežius Inocentas IV suteikė 
Lietuvai šv. Petro nuosavybės teises 1251 m. liepos mėn. 17 d.

Mindaugo krikštas buvo nepaprastai svarbus:. Lietuva buvo tarp 
dviejų kultūrų: Rytų Bizantijos ir Romos. Mindaugui prijungus 
gudų žemes prie Lietuvos, Rytų bažnyčios įtaka darėsi vis didesnė, 
paties Mindaugo sūnus Vaišvilkas tapo stačiatikių vienuoliu. 
Kunigaikščiai, bajorai, didžiūnai ėmė vesti gudės, krikštyti savo 
mišrių šeimų vaikus stačiatikiais. Gudų kalba tiek įsivyravo 

Lietuvoje, kad ji buvo tapusi oficialiąja Lietuvos kalba. Jeigu ne 
Mindaugo apsikrikštijimas, vargu ar bebūtų išlikusi mūsų 
lietuviškoji kalba. Su Mindaugo krikštu į Lietuvą ėmė skverbtis 
Vakarų kultūra, lotynų kalba ėmė pakeisti įsigalėjusią gudų kalbą, 
nors dar ilgai užtruko jos galutinai atsikratyti.

Po Mindaugo krikšto Lietuvai atsidarė durys į Švento Sosto 
globą, ėmė žiebtis vakarietiška kultūra, Mindaugas atidarė langą 
į vakarus... Lietuva nustojo būti “miškinių” ir pagonių tauta...

Atvertus istorijos lapus pažvelkim ką davė Vytauto-Jogailos 
Lietuvos krikštas.

Po bendro Lietuvos-Lenkijos krikšto Lietuvą užplūdo lenkų 
didžiūnai ir kunigai, kurie vis dar į lietuvius žiūrėjo kaip į 
miškinius; kunigai, kurie visiškai nemokėjo lietuviškai, ir net 
nesistengė mokytis tos “chlopų” kalbos.

Rimantas Kunčas-Žemaitaitis (Lietuvių Studijų Tyrimo Centras, 
Chicago, Ill.) savo studijoje gerai atvaizduoja tuometinę būklę 
Lietuvoje: Lietuvai iš pradžių neturint savų dvasininkų, lenkams 
trukdant seminarijų atidaryti, visi kunigai buvo lenkai. (Pirmoji 
kunigų seminarija Lietuvoje atsirado tik 1592 metais, deja, joje 
buvo įsigalėjusi lenkų kalba). Lenkijos dvasiškiai šimtmečius vykdė 
visas valstybines raštingas pareigas Lenkijoje (reikia prisimimti, 
kad tuo metu netgi karaliai buvo beraščiai. Red.) ir dėlto dvasiškis 
buvo kartu ir valstybės interesų gynėjas. Šią santvarką ateiviai 
lenkai kunigai atsinešė ir į Lietuvą. Šioje politikos pasėkoje 
atgaivinta (!) Vilniaus vyskupija buvo pavesta Lenkijos Gniezno 
arkivyskupijai. Prasideda Lietuvos sistematiškas lenkinimas, ir 
lietuvių kalbos, lenkų apšauktos “pagoniška’’kalba, niekinimas.

Lenkų kunigų padarytą žalą Lietuvai dar ir dabar jaučiame. Net 
ir nepriklausomoje Lietuvoje daugumas, iš mūsų vyresniųjų, 
prisimename kovas su lenkais bažnyčiose dėl lietuviškų maldų ir 
giesmių...

Taigi palyginus Mindaugo Lietuvos krikštą ir Vytauto-Jogailos 
krikštą išvados labai aiškios. Koks jausmas, kad su tokia didele 
pompa atšventėm ne tą krikštą?.. Blogesnis, negu pakrikštijus vaiką 
ne tuo vardu...

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046 
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).

Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro 
iškvietimo dokumentus.

Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir 
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų, 
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų, 
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos 
automobilių.

Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais — 

uždaryta.
t**************************

HOLLYWOOD LOS FELIZ
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, C A 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai 
Duona—German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.

Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm, —uždaryta. ' Tel.: (213) 663-4747

Krautuvę perėmė nauji savininkai.
2 - LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



Lietuvos Krikščionybės Jubiliejus 
St. Judo bažnyčioje

Lietuviai po iškilmių St. Judo bažnyčioje su Jūrate Nausėdaite-Ann Jillian (viduryje).

Dailiųjų Menų Klubas

‘ 'Dailiųjų Menų Klubo ’ ’ susirinkimo 1987.8.8 d. dalyviai. Iš k.: D. Railienė, Alė Rūta, 
Br. Raila, J. Andrašūnas, D. Mitkienė, Bern. Brazdžionis, A. Brazdžionienė, dr. M. 
Gimbutienė, M. Lembertienė, 1. Leškienė, Gustaitienė, R. Mulokienė, V. Andrašūnienė, 
A. Gustaitis, klubo metraštininkas, dr. E. Tumienė, klubo pirm., už jos Živilė Gimbutaitė, 
Pr. Visvydas, G. Leškys, arch. Edm. Arbas. Nuotrauka —P. Gasparonio

Į vakarus nuo San Fernando slėnio, 
Westlake Village, randasi šv. Judo parapi
ja, kurios kaimynystėje gyvena nemažas 
būrys lietuvių. Klebonui mielai sutikus, 
gegužės 17 d. buvo suorganizuotas Lietu
vos Krikščionybės 600 m. sukakties pami
noj iipas šv. Mišių metu. Pamokslą sakė 
parapijos diakonas, istorijos mokytojas, 
Richard Dornan, kongresmano Robert 
Dornan brolis. Jis iškėlė istorinius įvykius 
surištus su Lietuvos krikštu, paminėjo 
Lietuvos bažnyčios kryžiaus kelius, arki v. 
Jurgio Matulaičio paskelbimą palaimintuo
ju šią vasarą Romoje ir prisipažino, kad 
šiai dienai jis save skaito lietuviu. Mišių 
metu lietuviškas giesmes giedojo 19 asme
nų choras, vargonais palydint p. Onai 
Metrikienei.

Savo apsilankymu mus pagerbė Ann 
Jillian-Jūratė Nausėdaitė su tėvais Marga
rita ir Juozu Nausėdais ir broliu Benito. 
Mišių pabaigoje parapijos klebonas, pre
latas Thomas O’Connell, pristatė ją ir taip 
pat generalinį Lietuvos konsulą Vyt. Če
kanauską su žmona Janina visiems bažny
čioje susirinkusiems maldininkams.

Po visų religinių iškilmių vaišės įvyko 
gen. konsulo ir ponios Čekanauskų na
muose, dalyvaujant parap. klebonui, 
diakonui, viešniai Ann Jillian ir dideliam 
būriui svečių nuo San Pedro iki Santa Bar
bara, kurių tarpe buvo ir apylinkėje gyve
nantieji lietuvių kilmės žmonės.

D. Polikaitienė

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian, su savo 
vyru Andy, nesenai buvo išskridus į Co
lorado, kur ji vaidino specialiai televizi
jai suktoje filmoje “Perry Mason: The 
Case of the Married Madam’’. Dviejų 
valandų ilgumo filmą bus rodoma per 
televiziją spalio mėn. 4 d.

Tarp kitko, Jūratės nesenai išleistą 
plokštelę (įdainuotą angliškai) galima gauti 
prie parapijos arba LAV redakcijoje.

Š. m. rugpiūčio 8 d. įvyko Dailiųjų 
Menų klubo susirinkimas pas klubo pir
mininkę dr. Eleną Tumienę, Fullertono un
to lyginamosios literatūros profesorę, nuo 
šių metų pasitraukusią į pensiją, kad 
daugiau skirti laiko literatūros mokslo 
studijų rašymui ir poezijai (paskutiniu metu 
rengia spaudai naują poezijos rinkinį). 
Susirinkime, pasinaudodami puikia ir jau
kia pirmininkės rezidencija, dalyvavo 
gausus būrys narių — rašytojų, dailininkų, 
architektų, literatūros mokslininkų. Pa

liestos įvairios lietuviškojo gyvenimo 
temos, turinčios ryšio su meno kūryba ir 
Lietuvos Krikšto 600 metų sukaktimi bei 
minėjimu Romoje, kur dalyvavo keletas 
klubo narių, o dr. M. Gimbutienė moksli
ninkų simpoziume skaitė paskaitą apie 
lietuvių tikėjimą prieš krikštą.

Iškelta mintis rengti platesnio masto 
susirinkimą — viešą renginį, taikomą pla
čiajai publikai, besidominčiai meno klau
simais, ryšium su klubo veiklos sukaktimi.

Sekančiu pirmininku yra arch. R. 
Mulokas.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius, rengia tradicinį 
rugsėjo 8 d., Tautos šventės minėjimą. 
Pagrindinė kalbėtoja — Milda Marcinkienė 
iš Čikagos.

Bus meninė dalis ir vaišės.
Minėjimas įvyks rugsėjo 6 d., sekma

dienį, šv. Kazimiero parapijos salėje po 
pamaldų.

Visus kviečiame dalyvauti.
v

Vytautas Šeštokas 
Skyriaus sekretorius
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Lietuviai Memorial Day programoje

Jau kelinti metai, kai lietuviai dalyvau
ja šios, visoje Amerikoje švenčiamos, die
nos programoje, tai vis dėka inž. Vytauto 
Vidugirio.

Ir šiais metais gegužės 28 d. į programą 
pakviesti lietuviai gerai pasirodė Memorial 
Day programoje (V. Vidugiris yra to mi
nėjimo rengimo komiteto narys), kuri buvo 
atlikta Los Angeles Tautinėse kapinėse. 
Solistas Antanas Polikaitis programos metu 
sugiedojo Amerikos himną, vėliau pro
gramoje dar išpildė du dalykus ‘ Už 
saulėlydžio” (Beyond the Sunset) akom
panuojant muz.-komp. Onai Metrikienei ir 
“Dieve laimink Ameriką” (God Bless 
America).

Labai malonu skaityti lietuviškas 
pavardes amerikiečių programose į kurias 
atsilanko daug įtakingų žmonių. Tai 
geriausias būdas garsinti lietuvius ir tuo 
pačiu Lietuvą; įsigyti draugų aukštų 
pareigūnų tarpe. Kaip amerikiečiai sako: 
“nesvarbu ką žinai, svarbu ką pažįsti”. 
Tos pažintys ir dabar ir vėliau gali daug 
padėti keliant Lietuvos opiuosius 
klausimus.

Seattle lietuviai veikia

St. James katedroje 1987 m. birželio m. 
28 d. lietuviai turėjo iškilmingas mišias, 
kurias atlaikė arkivyskupas R. Hun- 
thausen; Evangeliją skaitė ir tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė svečias iš rytų 
valstijų kun. Antanas Saulaitis, S.J.

Gal būt pirmą kartą, šioje didingoje 
katedroje suskambėjo lietuviškos giesmės: 
M. K. Čiurlionio “De Profundis”, muz. 
J. Bertulio “Viešpatie, pasigailėk mūsų” 
jo dvi velykinės giesmės “Prisikėlė Dievo 
žodis” ir “Kėlės Kristus”, taip pat ir 
“Dievo avinėli”, “Sveika Dangaus kara
liene”. Procesijos metu giedojo “Marija, 
Marija”.

Tai buvo begaliniai iškilmingas minėji
mas skambant lietuviškoms giesmėms. 
Katedros choras puikiausiai giedojo 
LIETUVIŠKAI!

Tautiniais rūbais pasipuošusios lie
tuvaitės įnešė ir išnešė simbolines dova
nas, tautinę ir jubiliejinę vėliavas.

Katedra buvo pilna žmonių. Po mišių 
arkivyskupas R. Hunthausen pasisveikino

Los Angeles miesto burmistras T. Bradley su lietuviais, išpildžiusiais programą Memorial 
Day minėjime, vykusiame Los Angeles Tautinėse (National) kapinėse. Iš k.: T. Bradley, 
muz. Ona Metrikienė ir solistas Antanas Polikaitis.

Seattle Lietuvių Bendruomenės valdyba. Sėdi iš k.: Gėdis Morkūnas -ižd., Ina 
Bertulytė-Bray pirm., Marija Petrulytė-Strickland —sekret. Stovi: Danutė 
Musteikytė-Ranki s ir Irena Blekytė-Johnson, abi vadovauja politiniam veikimui. 
T r ū k s ta— Virginijos Strasevičiūtės-Metz —vicepirm.

su lietuviais, kurie jam įteikė dovanų. 
Svečių tarpe buvo ir kongresmanas John 
Miller ir Mrs. Rosanne Roger (Seattle bur
mistro Charles Roger žmona).

Labai įdomiai suredaguota ir tos dienos 
iškilmių bažnyčioje programa; 
užpakaliniame viršelyje apibūdinta mi
šių metu neštų dovanų: rūtos, tautinės 
juostos, maldaknygės, raštais išdroži

nėtos dėžutės, Krikščionybės jubiliejui 
paminėti medalijono, tautinės vėliavos ir 
jubiliejinės vėliavėlės su septyniais kryžiais 
(šeši kryžiai — 600 metų krikš
čionybės, septintasis — tai ateities sim
bolis) reikšmė lietuviams. Taip pat duo
dami ir trumpi apibūdinimai muz. Juo
zo Bertulio ir M. K. Čiurlionio.

IBB
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VISIEMS BESIDOMINTIEMS 
POLITIKA

Lietuvių Respublikonų S-gos susirin
kimuose, ypatingai paskutiniajame, buvo 
diskutuojama dažni amerikiečių politinių 
įstaigų aukų prašymai. Iš narių pasisakymų 
buvo prieita išvados, kad tokias aukas 
geriau siųsti per savo organizaciją. Tik 
tokiu atveju (susidarys stambesnė suma), 
ir, galima tikėtis, kad lietuviai bus 
paminėti; taip pat parodys, kad mes esame 
organizuoti. Esant reikalui ir į mūsų 
kreipimasį, reikia tikėtis, bus geresnė 
reakcija.

Susirinkime pasiūlyta išreikšti padėką 
pulkininkui OLIVER NORTH už jo 
pasiaukojimą kovoje prieš komunistinę 
agresiją Centrinėje Amerikoje. Nutarta 
rinkti jo reikalui aukas.

Aukas prašome siųsti Kalifornijos 
Lietuvių Respublikonų S-gos iždininkui: 
Vincui Juodvalkiui, 3352 Glendale Blvd., 
Los Angeles, Ca. 90039. Aukotojų 
patogumui aukas galite įteikti pirm. Liuci
jai Mažeikienei sekmadieniais po šv. mišių 
parapijos kieme, ar kitomis progomis, tel. 
(213) 821-8681.

Čekius rašyt: Lithuanian American 
Republican* Assn, of California, pažymint 
ant čekio kam tie pinigai skiriami. Jūsų 
auką su S-gos lydraščiu persiusime 
reikiamai institucijai.

Valdyba

Baltų Laisvės Lygos stipendija 
pasinaudojo viena latvė ir vienas lietuvis 
Tadas Gintautas Dabšys; abu turėjo pro
gos dirbti su Baltų Laisvės Lyga ir geriau 
susipažinti su Amerikos politine veikla.

Vienas projektas buvo įpareigoti pre
zidentą R. Reagan, kad jis oficialiai pra
neštų Jungtinėms Tautoms apie JAV ne
pripažinimą nelegalaus Pabaltijo tautų 
įjungimą į Sovietų Rusiją (Nonrecognition 
status for the illegal annexation into the 
Soviet Union) ir apie Pabaltijo kraštų teisę 
į apsisprendimą (self-determination) ir 
žmogaus teisę. Tam pasiekti, reikėjo JAV 
Kongresui priimti dvi rezoliucijas —• vieną 
Senate, kitą — Atstovų Rūmuose.

Rezoliucijos autorius Atstovų Rūmuose 
buvo Robert Dornan, ilgametis Pabalti
jo tautų reikalų rėmėjas iš Kalifornijos. 
Senatui rezoliuciją pristatė sen. Riegle iš 
Michigan.

Taip pat buvo pravestas laiškų rašymo 
vajus. Žmonės pasirašė paruoštus laiškus 
kongresmanams ir senatoriams. Buvo 

nusiųstos peticijos Prezidentui. Po kiek 
laiko Atstovų Rūmuose rezoliucija buvo 
priimta. Taigi reikėjo gerokai padirbėti — 
raginti senatorius. Buvo pravestas vajus ir 
telefonu ir laiškų rašymu. Deja, pritrūko 
laiko (dėl įvairių priežasčių, pvz. 
Iran/Contra tardymai ir pan.) ir rezoliuci
jai priimti nebuvo laiko. Tačiau, malonų 
pranešti, kad visos šių metų pastangos 
nenuėjo niekais, — kitais metais (1988) 
rezoliucijos bus vėl svarstomos, taigi 
sekančiais metais bus dar daugiau darbo.

TGD
Būtų gerai, kad lietuviai susidarytų 

sąrašus visų tų politikų, kurie padeda 
pahaltiečiams ir juos aukomis paremtų 
(geriausiai, bendrai, per organizacijas ) 
taip pat atsimintų ir tuos, kurie priešinasi 
mūsų reikalams ir, atėjus rinkimų laikui, 
tinkamai balsuotų. V. B.

Rašome, skaitome...
“Dirvos” savaitraščio (tautinės minties 

laikraščio, leidžiamo Cleveland, Ohio) š. 
m. novelės konkursą, jau 25-tą iš eilės, 
laimėjo buvusi losangelietė, dabar gyve
nanti Floridoje, aktorė Dalila Mackialienė, 
kuri, gyvendama Los Angelese, beveik 
dvidešimt metų buvo Dramos Sambūrio 
režisierė.

Konkurso premijai buvo skirta 600 dol. 
iš mecenato Simo Kašelionio palikimo 
fondo, kurį po S. Kašelionio mirties tvarko 
studentų korporacija Neo-Lituania.

“Dirvos” redaktoriaus Vyt. Gedgaudo 
pavedimu Los Angeles buvo sudaryta jury- 
komisija novelei premijuoti iš: pirmininkės 
Rūtos Šakienės (Tautinės S-gos L. A. 
skyriaus pirm.), režisoriaus Petro Maželio 
ir Vlado Bakūno. Buvo prisiųstos penkios 
novelės pasirašytos slapyvardžiais: 
Balandžio — “Pagunda”, Asiūklio — 
“Antrojo Brisiaus galas”, Jono — “Prie 
kapo”, Žuvėdros — “Nelaimė” ir Pem
pės iš raisto — “Užeigoje”.

Prie kiekvienos novelės buvo pridėtas 
užlipintas vokas su tikrąja autoriaus 
pavarde, taip kad nei komisijos nariai nei 
“Dirvos” redaktorius — skaitydami nove
les negalėjo žinoti novelės autoriaus 
pavardės.

“Dirvos” konkurso novelei premijuoti 
komisija, perskaičiusi visas noveles, vien
balsiai premiją paskyrė Pempei iš raisto už 
novelę “Užeigoje”. Atidarius voką rasta 
autoriaus pavardė — DalilaMackialienė. 
Jai bus įteikta 600 dol. premija Floridoje.

Visi rankraščiai grąžinti “Dirvos” 
redakcijai, komisijai rekomenduojant, kad 
“Dirvoje” būtų išspausdinta lyg ir antrą 
vietą laimėjusi Žuvėdros novelė 
“Nelaimė”. VI. B.

Lietuvos Vyčių susirinkimas
Rugpjūčio mėn. 15 d. (šeštadieni) pirm. 

A. Barkaus rezidencijoje, Van Nuys, 
Calif. įvyko Los Angeles Lietuvos Vyčių 
kuopos susirinkimas. Susirinkimą pravedė 
Arūnas Barkus, protokolą perskaitė sekre
torė Marytė Šepikaitė.

Vice-pirm. Robert Novak yra tik ką 
grįžęs iš viešnagės Lietuvoje ir papasako
jo savo įspūdžius. Visiems buvo įdomu, 
kaip jaunuoliui, nemokančiam nei lietu
viškai nei rusiškai, sekėsi keliauti per 
Lietuvą net dešimtį dienų. Jis aplankė 
Trakų pilį, Kauną, Marijampolę, Klaipėdą 
ir Palangą, neskaitant Vilniaus. Jam labai 
patiko Lietuvos žmonės, gamtovaizdžiai ir, 
žinoma, Vilnius.

Jo tėvo sesuo su šeima gyvena netoli 
Marijampolės. Vienas iš giminių mokėjo 
angliškai, o kelionėse lydėjęs gidas irgi 
suprato angliškai. Visi lietuviai buvę 
mandagūs, draugiški, priėmę jį kaip 
giminę; tuo tarpu okupantai rusai visiška 
priešingybė — nemandagūs, ypač muitinė
se. Daug turėjęs aiškintis dėl vežamo 
plaukams džiovintuvo (mažyčio) ir 
telefono užrekordavimo instrumentų.

Kaip ir visi, R. Novak turėjo daug 
problemų ir aiškinimosi dėl tokių, bent pas 
mus “nepavojingų” dalykų, kaip šv. 
Raštas, maldaknygė, Lietuviai Amerikos 
Vakaruose numerio, medalijonų ir 1.1.

Klaipėdoje turistų autobuso vairuotojas 
atsisakė privežti prie lietuvių katalikų 
bažnyčios, kurią rusai atėmė iš lietuvių 
(labai apleista, netaisoma). R. Novak netik 
įdomiai papasakojo, bet ir atsakė į įvairius 
klausimus.

Po susirinikimo buvo atžymėtas Jonas 
Petras (Petrauskas) kuris tą dieną šventė 
savo 83-j į gimtadienį. Jo sūnūs Leonardas 
ir Dennis pasirūpino pyragu (iškepė M. 
Šepikaitė) ir gėrimais. Jubiliatas yra il
gametis Lietuvos Vyčių narys.

A. Ski.

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian
Ricardo Montalban ir Lucille Walker, 

filmų ir televizijos aktoriai, organizuoja 
“extravaganza” muzikinį paradą Dodger 
stadijone, Popiežiaus Jono Pauliaus II ap
silankymo Los Angeles proga.

“Extravaganza” užtruksianti 90 minu
čių, ruošiama rugsėjo 16 d.

Prie šio darbo prisidės apie 2000 sava
norių. Išsamius paaiškinimus tuo reikalu 
nesenai davė Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian 
spaudos konferencijoje. Apie tai išsamiai 
parašė “Los Angeles Times”.

VI. B.
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TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ - 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Los Angeles mieste
Birželio mėn. 14 d. 1 vai. p. p. Latvių 

namų salėje įvyko bendras estų, latvių ir 
lietuvių Tragiškųjų birželio įvykių — 
trėmimų minėjimas. Ryte, kiekviena 
tautybė dalyvavo pamaldose savo bažny
čiose.

Gražiai papuošta salė buvo pripildyta 
pabaltiečių. Latvių vice-pirmininkas dr. 
Ansis Blakis pasveikino susirinkusius, tarė 
trumpą įžanginį žodį, po to įneštos vėliavos 
ir visų dalyvių sugiedotas Amerikos him
nas. Po invokacijos buvo pristatyti garbės 
svečiai. Kalbėjo Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Vytautas Čekanauskas ir 
Estijos konsulas Jaak Treiman. Pagrindinę 
kalbą pasakė Antanas B. Mažeika “Coali
tion for Constitutional Justice and Securi
ty’’ pirmininkas. Savo kalboje jis gražiai 
paryškino šios dienos minėjimo prasmę, 
perėjo į šių dienų problemas su OSI. 
Paskaita buvo įdomi ir naudinga. Pabaigoje 
priminė, kad vyresnioji karta yra daug 
padariusi, dabar atėjo laikas, kada mųsų 
jaunesnieji turėtų stipriau įsijungti į 
Pabaltiečių politinę veiklą ir padėtų darbą 
tęsti toliau. Susirinkusieji gausiais plo
jimais išreiškė padėką už gerai pasakytą 
kalbą.
Valdis Pavlovskis, latvių Los Angeles

Bendruomenės pirmininkas padarė įdomų 
pranešimą, kad Latvijoje (birželio 14 d.) 
“Helsinkis 86” grupė surengė 
demonstraciją, kurioje dalyvavo apie 6000 
žmonių; lietuviai žadėjo dalyvauti, bet jam 
nepasisekė sužinoti ar lietuviai gavo 
leidimą išvykti iš Lietuvos.

Perskaityta ir priimta rezoliucija.
Meninėje dalyje lietuvius atstovavo sol. 

Antanas Pavasaris, akompanuojant muz. 
Raimondai Apeikytei. Solistas sudainavo 
“Nemunėli’’ muz. O. Metrikienės ir 
“Lietuvos laukai’’ — muz. Salomėjos 
Černienės. Solistas, kaip visuomet, 
pasirodė labai gerai.

Latvių programą išpildė trys jaunos 
mergaitės, padainavusios 3 liaudies dainas. 
Jų jaunatviškas grožis ir švelnūs balseliai 
maloniai nuteikė publiką.

Minėjimas baigtas visų trijų tautų 
himnais.

A. M.

REMKITE LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ 
LIETUVIU DIENŲ ŽURNALO 

metinis piknikas ir loterija 
įvyks š. m. rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
12:15 vai, p,p, šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Didžioji šventė —
LIETUVIU DIENOS!

Šių metų Lietuvių Dienų ruošą perėmė 
jaunimas. Šventė įvyks spalio mėn. 3—4 
dienomis mūsų parapijoje užimant abi 
sales, klases ir visą kiemą, — automobiliai 
bus statomi Marshall mokyklos kiemuose. 
* Šventėje dalyvauja taut, šokių grupės iš 
Seattle, Denverio ir San Francisco; 
Gintarės, Mikuckis su armonika, Kaše- 
lioniukai. Pasirodymai vyks šeštadienį ir 
sekmadienį kas 30 minučių.

Matysim medžio drožinius, audinius, 
keramiką, rankdarbius, žemėlapius, 
monetas, medalius, filateliją. Atvežama 
apie 100 paveikslų iš Čikagos.

Mugėje bus įvairių prekių: gintaro ir kt., 
o valgykloje, kavinėje ir “smuklėje“, ko 
paklausi, to ir gausi...

Kviečiami visi, — sekite spaudą dėl 
tolimesnių informacijų.

Jaunimo Sąjunga ir 
Talkos komitetas

L. D. K. Birutės Dr-jos Los Angeles 
skyrius išsirinko naują valdybą ir 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkė — Nelė Apeikienė; vice-pirm. 
— Liucija Mažeikienė; sekretorė — Laima 
Jarašūnienė, iždininkė — Gražina Raibienė 
ir narė — Katrvna Bulotienė.

**********************************************««WWWWK

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
f

2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
• Tel.: (213) 413-3370

★ ******************************** ***************

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas 

****************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095
****************************************

ROQUE and MARK CO., INC.

Realtors ★ Insurance ★ Income Tax * Notary Public
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 

Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

Albinas Markevičius ir bendradarbiai

•j. ib kt* kJ* .t* *1* *1* <1* *1* <1*•J* rj* rji rp rj« rj*

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 986-9247 (213) 660-6600

Home: (213) 664-0791
*****************************************************

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039 

Tel.: (213) 661-5276
ATIDARYTAS

pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. vakaro 

trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos iki 100,000 dol.
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LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI

Advokatai

JACK ALEX 
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103 

West Covina, CA 91790 
Tel.: (818) 337-0777 or 

(818)962-6644

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213) 664-2910

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804 

Telefonas: (213) 498-6676

General Contractors

Dantistai

ARTHUR V. DOBLE 
(Arturas Dobilas)

Attorney at Law 
12301 Wilshire Blvd. Suite 512 

Los Angeles, CA 90025 
Tel.: (213) 826-5505

RICHARD ADAM LYGUTIS
A ttorney at Law

483 Francisco St. Suite B. 
San Francisco, CA 94133 

Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708

(Corner Warner & Euclid) 
Tel.: 1 (714) 968-5525

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical ■ Heating - Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.

Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave., Ste. 204 
Glendale, CA 91204 
Tel.: (818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 
Los Angeles CA 90028-6404 

Tel.: (213)871-8999

NIJOLĖ V. TREČIOKAS
Attorney at Law

701 Santa Monica Blvd. 3rd Floor 
SANTA MONICA, CA 90401 

tel. (213) 395-3398

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (Latvių kilmės)

2901 Wilshire Boulevard 
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by Appointment

KOSTAS MAKAUSKAS

Plumbing — Electrical — Carpentry 
Cement Work — Construction — 

Remodeling — Repairs 
EXPERIENCED

3823 Evans St., L. A. Ca. 90027 
Tel.: (213) 669-0316

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D. 

ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

tel.: (213) 413-3370

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

DENNIS PETRAS
Broker Associate

do Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.

Woodland Hills, CA 91367 
Tel.: (818) 999-3100

Res. phone (818) 883-2877

Sąskaityba

Apdrauda

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc. 
A. “Mark” MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance 
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029 

453-1735 828-7525

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D. 
gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039

Tel.: (213) 667-3080

14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
Tel.: (818) 894-0136
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Rugsėjo mėn.
6 d., sekmadienį, ALTS Los Angeles 

skyrius rengia Tautos šventės minėjimą, 
šv. Kazimiero parapijos salėje.

13 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 
parapijos salėje, po pamaldų, Pensininkų 
piknikas.

19 d., šeštadienio vakare, šv. 
Kazimiero parapijos salėje Jaunimo 
parengimas

20 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 
parapijos salėje Jaunimo Vakaras.

27 d., sekmadienį, 12:15 p. p. šv. 
Kazimiero parapijos salėje, žurnalo 
Lietuvių Dienos piknikas.

Spalio mėn.
3-4 d. d. šeštadienį ir sekmadienį, šv. 

Kazimiero parapijos patalpose Lietuvių 
Dienos, rengiamos Jaunimo Sąjungos ir 
Talkos komiteto.

Lankėsi L.D. ir L.A.V. redakcijoje

Salezietis, tėvas M. Urbaitis, S.D.B., šv.
Kazimiero parapijos klebonas Sao Paulo 
Brazilijoje ir laikraščio “Mūsų Lietuva’’ 
redaktorius, gegužės 5 d. lankėsi L. D. 
redakcijoje. Jį atlydėjo Br. • Stančikas. 
Tėvas Urbaitis ilgus metus vedė misijas 
Kinijoje.

Los Angeles sportininkai
ruošiasi dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Žaidynėse AUSTRALIJOJE 1988 metų 
gale. Tikimasi atstovauti su vyrų ir moterų 
tinklinio komandomis, bei pavieniais iški
liais sportininkais kitose sporto šakose.

Tinklinio, golfo ir šachmatų sportininkų 
pajėgumą tikimasi pamatyti pirmenybėse 
rengiamose sąryšy su Lietuvių Dienomis, 
šiais metais spalio 2-4.

Lietuvių kilmės sportininkai pajėgūs 
įvairiose sporto šakose, norintieji 
PIRMENYBĖSE dalyvauti prašomi 
kreiptis pas ALGI ŠĖKĄ, (714) 962-4241 
dėl informacijos.
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Stasys Paplauskas su L D. E. A žymeniu 
įteiktu Kimberly-Clark kompanijos už 
išradimą.

Dar vienas lietuvis pagarsėjo 
amerikiečių tarpe.

Ne vien tik Los Angeles kolonijos, bet 
ir bendrai lietuviams visuomet yra malonu, 
kada vienas iš mūsų pasižymi ar tai mok
sle, ar tai savo darbe, tuo pačiu pakeldamas 
visų lietuvių vardą amerikiečių tarpe.

Šį kartą pasižymėjo vienas iš jaunesnės 

kartos — Stasys J. Paplauskas, kuriam 
Kimberly-Clark kompanija gegužės 20 d. 
1987 m., per specialiai tai progai suruoštus 

pietus, įteikė L D. E. A. žymenį, (IDEA 

reiškia: Imagination-Dedication-Expertise- 
Application).

Šį žymenį Stasys gavo už išradimą ir 
suprojektavimą tam tikros stabdžių 
sistemos (softroll brake system), naudo
jamos Kimberly-Clark kompanijos.

Išradimas, deja, nebuvo užpatentuotas, 
kadangi kompanija ieškodama patento turi 
patiekti visas smulkmenas, brėžinius ir t. 
t., ko šiuo metu kompanija nenori padaryti, 
kad St. Paplausko išradimo paslaptis 
neišeitų į viešumą, nepatektų į varžovų 
rankas.

Stasys Paplauskas gimė Vokietijoje 1946 
m. vasario 27 d., vėliau, emigracijai 
prasidėjus, tėvai Veronika ir Juozas 
Paplauskai išsivežė jauną Stasį į Naująją 
Zelandiją, kur jie gyveno apie 15 metų. 
1963 metais visi trys Paplauskai atvažiavo 
į Los Angeles, kur gyvena ir dabar. Stasys 
baigė Long Beach State universitete 
Industrinės Inžinerijos fakultetą bakalauro
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Atvykęs į Los Angeles Stasys tuojau 
įsijungė į lietuviškojo jaunimo veiklą: apie 
10 metų priklausė O. Razutienės vadovau
jamam jaunimo ansambliui, šv. kazimiero 
parapijos chorui, skautams. Taip be
dainuodamas parapijos chore, 
bestovyklaudamas susitiko savo busimąją 
žmoną Almą Ruigytę (rašytojo A. 
Vienuolio-Žukausko vaikaitę) su ja sukūrė 
šeimą ir šiuo metu augina dvi dukras: Nidą 
ir Rasą. Pirmoji jau lanko Immaculate 
Heart gimnaziją; antroji — dar pradžios 
mokykloje. St. Paplauskas ir jo žmona 
Alma puikiai kalba lietuviškai, mergaites 
augina lietuviškoje dvasioje — Nida 
priklauso jaunimo ansambliui, skautėms.

Stasys yra labai malonaus būdo, 
draugiškas, turi humoro gyslelę; su juo 
visuomet ir visada yra malonu susitikti. Jis 
mėgsta muziką, kelis metus ėmė pianino 
pamokas; didelis sporto entuziastas; jau 
penki metai, kai dirba su mergaičių 
American Youth Soccer organizacija kur 
eina trenerio ir sporto teisėjo pareigas.

Linkėtina St. Paplauskui, kuris dar gana 
jaunas, neužmigti ant laurų, bet ir toliau 
garsinti lietuvius naujais išradimais.

Valerija Baltušienė

-MIRTYS-
Algirdas A. Gruzdis, mirė širdies 
priepuoliu 1987 metais gegužės 3 d. 
Palaidotas Covina Hills-Forest Lawn.

Nuliūdę liko žmona Roma, vaikai: 
Sabrina, Sandra ir Aldis.

Alfonsas Budriūnas, mirė 1987 gegužės 
28 d. po ilgos ir sunkios vėžio ligos.

Nuoširdi užuojauta žmonai Adelei su 
šeima, A. ir V. Pažiūroms ir J. ir V. 
Čekanauskams su šeima.

Aldona Kaunienė-Kačanauskienė po il
gos ligos mirė gegužės 31 d.

Užuojautą reiškiame sūnui Rimui, taip 
uoliai slaugiusiam savo mamytę ligos 
metu, ir velionės seseriai su šeima.

Petrė Basiulienė sulaukusi gilios senatvės 
mirė birželio m. 19. Palaidota All Souls 
kapinėse Long Beach.

Užuojauta sūnums Algiui ir Gediminui 
su šeimomis.
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